
ПРОТОКОЛ № 60 
 

постійної комісії  обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій 

16 грудня 2014 року               10.00                                          м. Чернівці 
 
Присутні члени комісії з питань економіки бюджету та інвестицій: 

Березовський М.М., Ушаков В.І.,  Унгурян О.М., Грушко О.І., Затірка В.А., 
Монзелевський В.Є., Довгань М.О., Сафороняк В.Т., Ступаков Г.Б. 

Відсутні члени комісії: Галиць Г.К., Шкробанець І.Д.  
 
Запрошені: 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 

Сандуляк Василь Дмитрович – в.о. директора Департаменту 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. 

Півнень Юрій Йосипович – заступник директора Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації. 

Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації. 

Потурник Богдан Михайлович – заступник директора Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації. 

Дзюба Ян Вікторович – начальник Дністровсько-Прутського басейнового 
управління водних ресурсів. 

Раєвський Денис Олексійович – заступник начальника управління 
суспільних комунікацій обласної державної адміністрації.  

Когутяк Ярослав Миронович - директор Департаменту екології та туризму 
обласної державної адміністрації. 
 
Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації. 
 
Біденко Віктор Олександрович – директор Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. 
 
 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 
рішення сесії обласної ради «Про створення обласного комунального 
підприємства «Чернівціагроліс». 

Доповідач: Сандуляк Василь Дмитрович – в.о. директора 
Департаменту агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
2. Про розгляд листа Департаменту агропромислового розвитку 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 11.12.2014 №03-1/2-1893 
«Про надання погодження», щодо перерозподілу в межах загального обсягу 
бюджетних призначень за спеціальним фондом обласного бюджету. 

 
Доповідач: Сандуляк Василь Дмитрович – в.о. директора 

Департаменту агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
3. Про розгляд проекту рішення «Про виділення коштів сім’ї загиблого 

Вербицького О.Р.». 
 
Доповідач: Півнень Юрій Йосипович – заступник директора 

Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
4. Про розгляд проекту рішення «Про виділення коштів сестрі загиблого 

Лейби П.Р. Тикуцькій В.Р.». 
 
Доповідач: Півнень Юрій Йосипович – заступник директора 

Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 



5. Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації від 30.07.2014 №04-21/11/471 «Про результати розгляду 
висновку постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій від 
03.06.2014 №51/16», Щодо правильності формування штатів Групи 
моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту, 
установ освіти області, Групи моніторингу господарського обслуговування 
та аудиту установ соціального захисту населення області та обласної 
комунальної установи «Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного 
супроводу діяльності закладів охорони здоров’я області». 

Доповідач: Півнень Юрій Йосипович – заступник директора 
Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації. 

Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації. 

Потурник Богдан Михайлович – заступник директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

6. Про розгляд «Порядку надходження та використання коштів, 
отриманих від суб’єктів господарювання за видалену гравійно-піщану суміш 
на спеціальний рахунок Дністровсько-Прутського басейнового управління 
водних ресурсів». 

Доповідач: Дзюба Ян Вікторович – начальник Дністровсько-
Прутського басейнового управління водних ресурсів. 

7. Про виконання комплексної Програми розвитку інформаційної та 
видавничої галузей Чернівецької області на 2011-2015 роки за 2013 рік. 

Доповідач: Раєвський Денис Олексійович – заступник начальника 
управління суспільних комунікацій обласної державної адміністрації. 

8. Про виконання у 2013 році Регіональної програми відзначення 
державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та 
знаменних дат, заохочення за заслуги перед Чернівецькою областю, 
здійснення представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки. 



Доповідач: Раєвський Денис Олексійович – заступник начальника 
управління суспільних комунікацій обласної державної адміністрації. 

9. Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2014 році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2014 рік. 

Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович - директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації. 

10. Внесення змін та доповнень до Переліку природоохоронних заходів 
для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2014 році. 

Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович - директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації. 

11. Про внесення змін та доповнень до комплексної Програми з охорони 
довкілля та раціонального використання природних ресурсів екології у 
Чернівецькій області 2011-2015 (нова редакція). 

Доповідач: Когутяк Ярослав Миронович - директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації. 
 

12. Про хід виконання Регіональної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням ХІV сесії VІ 
скликання Чернівецької обласної ради від 14.03.2013 №5-14/13 за 2013 рік. 

 
Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді 

та спорту обласної державної адміністрації. 
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 

13. Про внесення змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради 
VІ скликання від 14.03.2013 №5-14/13 «Про затвердження Регіональної 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки».  



Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді 
та спорту  обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

14. Хід виконання комплексної Програми реалізації державної політики 
з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі 
людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у 
Чернівецькій області на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням ХІV сесії 
обласної ради VІ скликання від 14.03.2013 №6-14/13 за 2013 рік. 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді 
та спорту  обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

15. Про внесення змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради 
VІ скликання від 14.03.2013 №6-14/13 «Про затвердження комплексної 
Програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, 
оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 
2013-2015 роки». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді 
та спорту  обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

16. Про розгляд листа Управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації від 22.10.2014 №01-01/319 «Про можливість передачі з 
Державного бюджету України до місцевого бюджету коштів, що 
спрямовуються на фінансову підтримку обласних осередків всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств».  

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді 
та спорту  обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 
 

17. Про розгляд листа Асоціації «Техноспорт» від 02.12.2014 №99 «Про 
пропозиції щодо включення до Стратегії регіонального розвитку в 



Чернівецькій області на період до 2020 року Цільової програми по розвитку 
спортивно-технічних видів спорту». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді 
та спорту  обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 
 

18. Про розгляд листа федерації футболу України від 16.09.2014 «Про 
розробку Програми розвитку футболу». 

Доповідач: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді 
та спорту  обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

19. Про затвердження Регіональної програми профілактики, 
діагностики та лікування вірусного гепатиту у 2014-2016 роках. 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

20. Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації від 24.10.2014 №01.2/993 «Про збільшення видатків 
на 2015 рік на медикаментозне забезпечення закладів охорони здоров’я». 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна –директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації.  

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

21. Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації від 11.11.2014 №01.2/1176 «Про передбачення 
асигнувань у 2015 році на придбання ангіографічного обладнання для 
оснащення (до оснащення) кардіологічного центру». 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 



22. Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я та цивільного 
захисту населення обласної державної адміністрації від 04.12.2014 
№01.2/2934 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету 
на 2014 рік», для придбання виробів медичного призначення обласній 
комунальній установі «Чернівецька обласна клінічна лікарня» та «Лікарня 
швидкої медичної допомоги». 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

23. Про розгляд листа обласної комунальної установи «Лікарні швидкої 
медичної допомоги» від 09.12.2014 №1886 «Про перерозподіл асигнувань», 
за рахунок зменшення кошторисних призначень по КЕКВ 2271 «Оплата 
теплопостачання». 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна –  директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

24. Про розгляд листа обласної комунальної установи «Лікарні швидкої 
медичної допомоги» від 03.07.2014 №916 «Про виділення коштів на наладку 
ліфтів та ремонт шахт». 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

25. Про розгляд листа обласної комунальної установи «Лікарні швидкої 
медичної допомоги» від 07.11.2014 №1640 «Про виділення коштів на ремонт 
даху». 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 



26. Про розгляд листа Всеукраїнської громадської організації «За 
здорове суспільство» від 14.11.2014 №39 «Про збільшення витрат обласного 
бюджету 2014 та 2015 років на придбання імуносупресантів». 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації.  

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
27. Про розгляд листа обласної комунальної установи «Чернівецької 

обласної клінічної лікарні» від 02.06.2014 №751 «Щодо фінансування 
першочергових робіт», для проведення протипожежних заходів, підготовки 
лікарні до осінньо-зимового періоду 2014-2015 роки. 

Доповідач: Андрієць Оксана Анатоліївна –  директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

28. Про розгляд проекту рішення «Про Обласну цільову програму 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ» на 2015-2018 роки». 

 
Доповідач: Біденко Віктор Олександрович – директор Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. 
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
 
29. Про розгляд листа громадської організації «Товариство науковців та 

інтелектуальної молоді». 
 
Доповідач: Біденко Віктор Олександрович – директор Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. 
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
 
30. Про розгляд листа Багнянської сільської ради №358 «Про включення 

в соціально-економічний розвиток області на 2015 рік школу-сад І-ІІІ ступеня 
в с.Багна Вижницького району». 



Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
31. Про розгляд листа Сторожинецького сільськогосподарського 

кооперативу «Колос» від 17.09.2014 №203 «Щодо виділення коштів на 
реконструкцію солдатської їдальні під дошкільний навчальний заклад». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
32. Про розгляд листа комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт Чернівці» від 20.10.2014 №01-08/561 «Про звільнення аеропорту від 
сплати податку на землю на 2015 рік». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
33. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року. 
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 

34. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 

Доповідач: Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 

34. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік. 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій  

35. Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки 
затвердженої рішенням 13-ї сесії обласної ради VІ скликання від 16.11.2012 
№157-13/12.  



Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій 

36. Про розгляд Звернення Громадської організації «Патріотична 
громада Буковини» від 05.08.2014 №3 «Щодо включення до порядку денного 
сесії обласної ради «Про звернення до голови Національного банку України 
про відкликання ліцензії на діяльність на території Чернівецької області 
комерційних банків: «Сбербанк Росії» та «Руский стандарт»». 

Доповідач: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
Порядок денний затверджено одноголосно. 

1. Слухали: 

Про розгляд внесеного обласною державною адміністрацією проекту 
рішення сесії обласної ради «Про створення обласного комунального 
підприємства «Чернівціагроліс». 

Інформував: Сандуляк Василь Дмитрович – в.о. директора 
Департаменту агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

Виступили:  

Березовський М.М. 
Унгурян О.М. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Вважати недоцільним прийняття рішення сесією обласної ради 

"Про створення обласного комунального підприємства "Чернівціагроліс", 
враховуючи невизначеність джерел фінансування даного підприємства, 
відсутність порядку взаємовідносин між комунальним підприємством та 
державними лісогосподарськими підприємствами АПК області, наявність 
різних форм власності у існуючих державних лісгоспів, відсутність рішення 
Кабінету Міністрів України про передачу державних лісгоспів та передачу 
земель і лісового фонду з державної у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області. 



3.  Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо передачі земель 
лісового фонду та майна державних спеціалізованих лісових господарств 
АПК у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області. 

 

"За" 8-, "Проти" -0, "Утримались" -1 - Рішення прийнято. 

2. Слухали:  

 Про розгляд листа Департаменту агропромислового розвитку 
Чернівецької обласної державної адміністрації від 11.12.2014 №03-1/2-1893 
«Про надання погодження», щодо перерозподілу в межах загального обсягу 
бюджетних призначень за спеціальним фондом обласного бюджету.  

Інформував: Сандуляк Василь Дмитрович – в.о. директора 
Департаменту агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити перерозподіл бюджетних асигнувань у межах 

загального обсягу бюджетних призначень передбачених в обласному 
бюджеті на 2014 рік згідно з розпорядженням облдержадміністрації від 
09.12.2014 №751-р «Про відшкодування витрат за виконані роботи із 
землеустрою та охорони і раціонального використання земель». 

"За" 9-, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

 

3. Слухали:  

Про розгляд проекту рішення «Про виділення коштів сім’ї загиблого 
Вербицького О.Р.».  

Інформував: Півнень Юрій Йосипович – заступник директора 
Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М. 



Вирішили: 

1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виділення 

коштів сім'ї загиблого Вербицького О.Р.» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

"За"- 7, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

4. Слухали:  

Про розгляд проекту рішення «Про виділення коштів сестрі загиблого 
Лейби П.Р. Тикуцькій В.Р.». 

Інформував: Півнень Юрій Йосипович – заступник директора 
Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виділення 

коштів сестрі загиблого Лейби П. Р. Тикуцькій В. Р» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

3. Викласти назву проекту рішення в новій редакції «Про виділення 
коштів єдиній спадкоємниці, а саме сестрі загиблого Лейби П. Р.  
Тикуцькій В. Р». 

 

"За"- 9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

5. Слухали:  

Про розгляд листа Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації від 30.07.2014 №04-21/11/471 «Про результати розгляду 
висновку постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій від 
03.06.2014 №51/16», Щодо правильності формування штатів Групи 
моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту, 
установ освіти області, Групи моніторингу господарського обслуговування 
та аудиту установ соціального захисту населення області та обласної 
комунальної установи «Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного 
супроводу діяльності закладів охорони здоров’я області». 



Інформував: Півнень Юрій Йосипович – заступник директора 
Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації. 

Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації. 

Потурник Богдан Михайлович – заступник директора Департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М., Грушко О.І. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.      Доручити Департаментам та Управлінням обласної державної 

адміністрації, які мають у підпорядкуванні установи, які здійснюють 
моніторинг, аудит та господарське обслуговування провести порівняльний 
аналіз функцій: 

2.1.  вивчити доцільність їх подальшого існування відповідно до діючих 
нормативно-правових актів та функцій, які ними виконуються; 

2.2. на наступному засіданні постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестиції доповісти про приведення штатної 
чисельності цих бюджетних установ у відповідність до чинного 
законодавства; 

2.3. структуру та штатні розписи цих установ подати голові обласної 
ради після їх погодження у Департаменті фінансів обласної державної 
адміністрації та постійною комісією обласної ради з питань економіки, 
бюджету та інвестиції.  

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

6. Слухали:  
 

Про розгляд «Порядку надходження та використання коштів, 
отриманих від суб’єктів господарювання за видалену гравійно-піщану суміш 
на спеціальний рахунок Дністровсько-Прутського басейнового управління 
водних ресурсів». 

Інформував: Дзюба Ян Вікторович – начальник Дністровсько-
Прутського басейнового управління водних ресурсів. 

 

Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.М. 

Вирішили: 



1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Настійливо клопотати на черговій колегії обласної державної 

адміністрації розглянути зміни до порядку надходження та використання 
коштів, отриманих від суб’єктів господарювання за видалену гравійно-
піщану суміш згідно з прийнятими рекомендаціями  на засіданні постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

3. Після погодження колегією обласної державної адміністрації 
представити порядок надходження та використання коштів, отриманих від 
суб’єктів господарювання за видалену гравійно-піщану суміш на 
ознайомлення постійній комісії обласної ради з питань економіки, бюджету 
та інвестиції 

 

"За" 9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

7. Слухали:  

Про виконання комплексної Програми розвитку інформаційної та 
видавничої галузей Чернівецької області на 2011-2015 роки за 2013 рік. 

Інформував: Раєвський Денис Олексійович – заступник начальника 
управління суспільних комунікацій обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 

виконання комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої 
галузей Чернівецької області на 2011-2015 роки за 2013 рік» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

"За" 9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

8. Слухали:  

Про виконання у 2013 році Регіональної програми відзначення 
державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та 
знаменних дат, заохочення за заслуги перед Чернівецькою областю, 
здійснення представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки. 

Інформував: Раєвський Денис Олексійович – заступник начальника 
управління суспільних комунікацій обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Унгурян О.М. 

Вирішили: 



1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 

виконання у 2013 році Регіональної програми відзначення державних, 
регіональних та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, 
заохочення за заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення 
представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при 
формуванні обласного бюджету на 2015 рік у додатку № 9 «Фінансування 
місцевих програм з обласного бюджету на 2015 рік» визначити головним 
розпорядником коштів обласну раду по Регіональній програмі «Відзначення 
державних, регіональних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та 
заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших 
заходів на 2011-2015 роки». 

 
"За"- 9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

9. Слухали:  

Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2014 році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2014 рік. 

Інформував: Когутяк Ярослав Миронович - директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища в 2014 році за 
рахунок залишку коштів станом на 01.01.2014» та рекомендувати внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

10.  Слухали:  
 

Внесення змін та доповнень до Переліку природоохоронних заходів 
для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища в 2014 році. 

 



Інформував: Когутяк Ярослав Миронович -  директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації. 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін та доповнень до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2014 
році» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

11. Слухали: 

Про внесення змін та доповнень до комплексної Програми з охорони 
довкілля та раціонального використання природних ресурсів екології у 
Чернівецькій області 2011-2015 (нова редакція). 

Інформував: Когутяк Ярослав Миронович - директор Департаменту 
екології та туризму обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін та доповнень до Комплексної програми з охорони довкілля та 
раціонального використання природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій 
області на 2011-2015 роки» (нова редакція) та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

3. До чергового пленарного засідання сесії обласної ради 
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації 
звернутись до Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної 
державної адміністрації з питання надання останнім експертного висновку 
щодо порушеного питання. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

12.  Слухали: 



Про хід виконання Регіональної програми розвитку фізичної культури 
і спорту на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням ХІV сесії VІ скликання 
Чернівецької обласної ради від 14.03.2013 №5-14/13 за 2013 рік. 

Інформував: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М., Грушко О.І. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про хід 

виконання Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням ХІV сесії VІ скликання Чернівецької 
обласної ради від 14.03.2013 №5-14/13 за 2013 рік» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

 

13.Слухали: 

Про внесення змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ 
скликання від 14.03.2013 №5-14/13 «Про затвердження Регіональної 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки». 

 
Інформував: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління 

молоді та спорту обласної державної адміністрації. 
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 

фінансів обласної державної адміністрації. 
 
Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 
14.03.2013 №5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки»» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

"За"- 9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
14. Слухали: 



Хід виконання комплексної Програми реалізації державної політики з 
питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі 
людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у 
Чернівецькій області на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням ХІV сесії 
обласної ради VІ скликання від 14.03.2013 №6-14/13 за 2013 рік. 

Інформував: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Звернутись до голови обласної ради з пропозицією створення 

комісії з числа депутатів обласної ради, представників постійних комісій 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики та з питань економіки, бюджету та інвестиції, постійної комісії 
обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області, Управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації, Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації, Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації, Управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності обласної ради для опрацювання 
питання доцільності функціонування комунальних обласних позашкільних 
оздоровчих закладів «Перлина гір», «Буковинка», «Лунка» як окремих 
структур, які знаходяться на території Чернівецької області. 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про хід 
виконання комплексної Програми реалізації державної політики з питань 
сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми 
та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій 
області на 2013-2015 роки», затвердженої рішенням ХІV сесії обласної ради 
VІ скликання від 14.03.2013 № 6-14/13 за 2013 рік та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

15.   Слухали: 
 

          Про внесення змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ 
скликання від 14.03.2013 №6-14/13 «Про затвердження комплексної 
Програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, 
оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення 



рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 
2013-2015 роки». 

Інформував: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 
14.03.2013 №6-14/13 «Про затвердження комплексної Програми реалізації 
державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та 
відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 2013-2015 роки» 
та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

16.  Слухали: 

Про розгляд листа Управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації від 22.10.2014 №01-01/319 «Про можливість передачі з 
Державного бюджету України до місцевого бюджету коштів, що 
спрямовуються на фінансову підтримку обласних осередків всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств».  

Інформував: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління 
молоді та спорту  обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації 

Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.М. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. В рамках проведення децентралізації фінансів та розширення 

повноважень місцевих органів влади у 2015 року пропонується передати з 
Державного бюджету України до місцевих бюджетів видатки на фізичну 
культуру і спорт, а саме видатки на фінансову підтримку місцевих осередків 
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств. 



3. При умові централізованого надходження  коштів з державного 
бюджету України до місцевого бюджету, які передбачені на фінансову 
підтримку обласних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних 
товариств, передати їх на утримання обласних фізкультурно-спортивних 
товариств. 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

17.  Слухали: 

Про розгляд листа Асоціації «Техноспорт» від 02.12.2014 №99 «Про 
пропозиції щодо включення до Стратегії регіонального розвитку в 
Чернівецькій області на період до 2020 року Цільової програми по розвитку 
спортивно-технічних видів спорту».  

Інформував: Вітовський Богдан Іванович – начальник управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.Управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації 

опрацювати пропозиції асоціації «Техноспорт» та звернутись до 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної 
адміністрації про включення Цільової програми розвитку спортивно-
технічних видів спорту до Стратегії регіонального розвитку в Чернівецькій 
області на період до 2020 року. 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

18.  Слухали: 

Про розгляд листа федерації футболу України від 16.09.2014 «Про 
розробку Програми розвитку футболу».  

Інформував:  Вітовський Богдан Іванович – начальник управління 
молоді та спорту обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 



Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Управлінню молоді та спорту обласної державної 
адміністрації: 

1) спільно з обласною Федерацією футболу в контексті діючої 
програми розвитку футболу в Україні розробити регіональну програму 
розвитку футболу в Чернівецькій області;  

2) представити на розгляд постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестиції. 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

19.  Слухали: 

Про затвердження Регіональної програми профілактики, діагностики та 
лікування вірусного гепатиту у 2014-2016 роках.  

Інформував: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 

затвердження Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування 
вірусного гепатиту у 2014-2016 роках» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

20. Слухали: 

Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації від 24.10.2014 №01.2/993 «Про збільшення видатків на 2015 рік 
на медикаментозне забезпечення закладів охорони здоров’я».  

Інформував:  Андрієць Оксана Анатоліївна –директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації.  



Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
Виступили: Унгурян О.М. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити голові Чернівецької обласної ради звернутись до 

голови Чернівецької міської ради при формуванні бюджету на 2015 рік 
врахувати потребу збільшення видатків на медикаментозне забезпечення 
закладів охорони здоров’я. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації сприяти 
у додатковому збільшені видатків на 2015 рік на медикаментозне 
забезпечення закладів охорони здоров’я, збільшивши доведені планові 
показники Міністерством фінансів України на утримання галузі охорони 
здоров’я. 

 
"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

21. Слухали: 

Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації від 11.11.2014 №01.2/1176 «Про передбачення асигнувань у 
2015 році на придбання ангіографічного обладнання для оснащення (до 
оснащення) кардіологічного центру».  

Інформував: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації.. 

 

Виступили: Березовський М.М., Грушко О.І. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Звернутись депутатам обласної ради до Народних депутатів 

України про забезпечення лікувальних закладів Чернівецької області 
ангіографічним обладнанням за рахунок коштів Державного бюджету. 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

22 . Слухали: 

Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я та цивільного 
захисту населення обласної державної адміністрації від 04.12.2014 



№01.2/2934 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету 
на 2014 рік», для придбання виробів медичного призначення обласній 
комунальній установі «Чернівецька обласна клінічна лікарня» та «Лікарня 
швидкої медичної допомоги».  

Інформував: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 
           Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.М. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити наступні зміни затверджені розпорядженням 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 01.12.2014 №733-р «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік», а 
саме: зменшити асигнування на централізоване придбання виробів 
медичного призначення по КФКВ 081002 „Інші заходи по охороні здоров’я” 
Департамент охорони здоров’я та цивільного захисту населення за КЕКВ 
2220 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” у сумі 180908,00 грн. та 
збільшити на медикаментозне забезпечення (наркотичні та психотропні 
препарати, медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги, 
дезінфекційні розчинів) по КФКВ 080101 „Лікарні” за КЕКВ 2220 
„Медикаменти та перев’язувальні матеріали” обласної комунальної установи 
„Чернівецька обласна клінічна лікарня” на суму 47333,00 грн. та обласної 
комунальної установи „Лікарня швидкої медичної допомоги” – 111575,0 грн.; 
по КФКВ 080201 „Спеціалізовані лікарні” за КЕКВ 2240 „Оплата послуг 
(крім комунальних)” комунальна медична установа „Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний диспансер” на суму 17000,00 грн. та по КФКВ 
081002 „Інші заходи по охороні здоров’я” за КЕКВ 2210 „Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар” комунальна медична установа „Обласне 
бюро судово-медичної експертизи” – 5000,00 грн. 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

23.Слухали: 

Про розгляд листа обласної комунальної установи «Лікарні швидкої 
медичної допомоги» від 09.12.2014 №1886 «Про перерозподіл асигнувань», 
за рахунок зменшення кошторисних призначень по КЕКВ 2271 «Оплата 
теплопостачання».  



Інформував: Андрієць Оксана Анатоліївна –  директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 
         Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 
 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

"За»-9 "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

24. Слухали: 

Про розгляд листа обласної комунальної установи «Лікарні швидкої 
медичної допомоги» від 03.07.2014 №916 «Про виділення коштів на наладку 
ліфтів та ремонт шахт».  

Інформував:  Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації 

 

Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

25. Слухали: 

Про розгляд листа обласної комунальної установи «Лікарні швидкої 
медичної допомоги» від 07.11.2014 №1640 «Про виділення коштів на ремонт 
даху».  

Інформував: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
Виступили: Березовський М.М. 



Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Джерелом фінансування на виконання робіт по ремонту даху в 

обласній комунальній установі «Лікарні швидкої медичної допомоги», 
визначити кошти, які надходять в обласну комунальну установу «Центр 
комунального майна» за оренду майна спільної власності територіальних 
громад. 

3. Погодити обласному комунальному підприємству «Центру 
комунального майна» проведення видатків у сумі 150,0 тис.грн. на ремонт 
даху в обласній комунальній установі «Лікарні швидкої медичної допомоги». 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

26. Слухали: 

Про розгляд листа Всеукраїнської громадської організації «За здорове 
суспільство» від 14.11.2014 №39 «Про збільшення витрат обласного бюджету 
2014 та 2015 років на придбання імуносупресантів».  

Інформував:  Андрієць Оксана Анатоліївна –директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації.  

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
Виступили: Унгурян О.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації розробити проект Програми на 2015-2018 роки для 
придбання імуносупресантів. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

27. Слухали: 

Про розгляд листа обласної комунальної установи «Чернівецької 
обласної клінічної лікарні» від 02.06.2014 №751 «Щодо фінансування 
першочергових робіт», для проведення протипожежних заходів, підготовки 
лікарні до осінньо-зимового періоду 2014-2015 роки.  

Інформував: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації. 



Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Березовський М.М., Грушко О.І. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати головному лікарю обласної комунальної установи 

«Чернівецької обласної клінічної лікарні» - Грушку О.І. вивчити питання 
технічної вартості обладнання. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

28. Слухали: 

Про розгляд проекту рішення «Про Обласну цільову програму 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ» на 2015-2018 роки».  

Інформував: Біденко Віктор Олександрович – директор Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. 
           Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.М. 

Вирішили: 

1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.    Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Обласну 

цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на 
2015-2018 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 
 3. Після прийняття черговою сесією обласної ради програми «Про 
Обласну цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 
ІІІ» на 2015-2018 роки», при необхідності доопрацювати дану програму 
згідно з висновком Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
та надати на розгляд постійної комісії з питань економіки, бюджету та 
інвестицій обласної ради та повторно надати на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

29. Слухали: 



Про розгляд листа громадської організації «Товариство науковців та 
інтелектуальної молоді».  

Інформував: Біденко Віктор Олександрович – директор Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати участь членів громадської організації «Товариство 

науковців та інтелектуальної молоді» у розробці проекту Стратегії розвитку  
Чернівецької області на період до 2020 року спільно з Департаментом 
економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. 

3. Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної 
адміністрації організувати та заслухати доповідь щодо внесених  пропозицій 
та розробок членами громадської організації «Товариство науковців та 
інтелектуальної молоді». 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

30. Слухали: 

Про розгляд листа Багнянської сільської ради №358 «Про включення в 
соціально-економічний розвиток області на 2015 рік школу-сад І-ІІІ ступеня 
в с.Багна Вижницького району».  

Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
Виступили: Унгурян О.М. 

Вирішили: 

1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити лист Багнянської сільської ради №358 Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації для 
включення в соціально-економічний розвиток області на 2015 рік школу-сад 



І-ІІІ ступення в с.Багна Вижницького району Чернівецької області та 
розпочати будівництво школи-сад в першому кварталі 2015 року. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

31. Слухали: 

Про розгляд листа Сторожинецького сільськогосподарського кооперативу 
«Колос» від 17.09.2014 №203 «Щодо виділення коштів на реконструкцію 
солдатської їдальні під дошкільний навчальний заклад».  

Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії 
з питань економіки, бюджету та інвестицій. 
Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації. 

 

Виступили: Грушко О.І. 

Вирішили: 

1.         Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рішенням ХХVІІІ сесії VІ скликання  від 26.09.2014 №108-

28/14 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» виділено кошти 
для реконструкції солдатської їдальні під дошкільний навчальний заклад, що 
по вул. Гвардійській,15 в м.Сторожинець в сумі 300,0 тис.грн. 

3. Рішенням ХХІХ сесії VІ скликання від 20.11.2014 №148-29-
14 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» виділено кошти 
для реконструкції солдатської їдальні під дошкільний навчальний заклад, що 
по вул. Гвардійській,15 в м.Сторожинець в сумі 600,0 тис.грн 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

32. Слухали: 

Про розгляд листа комунального підприємства «Міжнародний 
аеропорт Чернівці» від 20.10.2014 №01-08/561 «Про звільнення аеропорту від 
сплати податку на землю на 2015 рік».  

Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

Виступили: Унгурян О.М. 

Вирішили: 



1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-

VI плата за землю справляється до Державного бюджету України (ст.9 
Податкового кодексу).  

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

33. Слухали: 

Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року.  

Інформував: Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 

Виступили: Березовський М.М., Унгурян О.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання 

обласного бюджету за 9 місяців 2014 року» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 

"За" 7-, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

34. Слухали: 

Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік.  

Інформував: Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації. 

 
Виступили: Березовський М.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
26.11.2014 №1162-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, для спрямування 
місцевим бюджетам на оплату праці», згідно з яким обласному бюджету 
Чернівецької області зменшується обсяг субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 



на 4754,4 тис.грн., погодити скорочення дохідної і видаткової частини 
обласного бюджету на вказану суму у зв’язку з чим внести відповідні зміни 
до проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» 
та додатків до нього. 

3. У зв’язку із прийняттям розпорядження облдержадміністрації від 
10.12.2014 №755-р «Про внесення змін до Переліку об’єктів, фінансування 
яких передбачається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій по Чернівецькій області у 2014 році» згідно з яким до 
переліку об’єктів, що фінансуватимуться за рахунок вказаної субвенції, 
включено 7 об’єктів освіти, погодити зменшення нерозподіленого залишку 
зазначеної субвенції на 1867,191 тис.грн. і збільшення на аналогічну суму 
видатків Департаменту освіти і науки облдержадміністрації для здійснення 
заходів з енергозбереження, внести відповідні зміни до проекту рішення 
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» та додатків до нього. 

4. Погодити наступні зміни: 

1) Зменшити по Департаменту охорони здоров’я та цивільного 
захисту населення облдержадміністрації асигнування по загальному фонду 
на 330,1 тис.грн. та одночасно на аналогічну суму збільшити асигнування по 
спеціальному фонду для придбання медичного обладнання для обласної 
комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» і медичного 
обладнання та побутової техніки для обласної комунальної установи 
«Чернівецький обласний центр служби крові». 

2) Зменшити по Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації асигнування по загальному фонду на 35 тис.грн. та 
одночасно на аналогічну суму збільшити асигнування по спеціальному 
фонду для проведення робіт по підключенню до міської мережі 
водопостачання в Чернівецькому геріатричному пансіонаті. 

5. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2014 рік» з урахуванням вищезазначених змін 
(в новій редакції) та рекомендувати винести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 

"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

35. Слухали: 

Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік.  

Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 



Виступили: Унгурян О.М. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про план 

роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

36. Слухали: 

Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки затвердженої рішенням 13-ї 
сесії обласної ради VІ скликання від 16.11.2012 №157-13/12.  

Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

 

Виступили: Грушко О.І. 

Вирішили: 

1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 

внесення змін і доповнень до Комплексної програми забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 
Чернівецькій області на 2013-2015 роки затвердженої рішенням 13-ї сесії 
обласної ради VІ скликання від 16.11.2012 №157-13/12» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

3. Доручити Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації забезпечити внесення на розгляд чергової 
сесії обласної ради вищезазначеного проекту рішення відповідно до вимог 
Регламенту обласної ради разом з висновками Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації та Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 

37. Слухали: 

Про розгляд Звернення Громадської організації «Патріотична громада 
Буковини» від 05.08.2014 №3 «Щодо включення до порядку денного сесії 
обласної ради «Про звернення до голови Національного банку України про 



відкликання ліцензії на діяльність на території Чернівецької області 
комерційних банків: «Сбербанк Росії» та «Руский стандарт»».  

Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 

Виступили: Грушко О.І. 

Вирішили: 

1.        Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Звернення від 05.08.2014 №3 громадської 

організації «Патріотична громада Буковини» на розгляд та відповідне 
реагування постійним комісіям обласної ради з правових питань та 
міжнаціональних відносин, та з питань регламенту, депутатської діяльності 
та етики. 

 
"За" -9, "Проти" -0, "Утримались" -0  - Рішення прийнято. 
 

Голова постійної комісії                                   М.Березовський 

 

Секретар постійної комісії         В. Ушаков 

 ________________ В.А.Затірка  
 ________________ О.М.Унгурян  
 ________________ О.І.Грушко  
 ________________В.Є.Монзелевський  
 ________________ В.Т.Сафроняк  
 ________________ Г.Б.Ступаковк 
 ________________ М.О.Довгань  

 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/1 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про створення обласного 
комунального підприємства 
«Чернівціагроліс» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Сандуляка В. Д. – в.о. 

директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації, Пушко-Цибуляк Є.М. – директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Вважати недоцільним прийняття рішення сесією обласної ради 

"Про створення обласного комунального підприємства "Чернівціагроліс", 
враховуючи невизначеність джерел фінансування даного підприємства, 
відсутність порядку взаємовідносин між комунальним підприємством та 
державними лісогосподарськими підприємствами АПК області, наявність 
різних форм власності у існуючих державних лісгоспів, відсутність рішення 
Кабінету Міністрів України про передачу державних лісгоспів та передачу 
земель і лісового фонду з державної у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області. 

3. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо передачі земель 
лісового фонду та майна державних спеціалізованих лісових господарств 
АПК у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 
 
 
 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Вважати недоцільним прийняття рішення сесією обласної ради 

"Про створення обласного комунального підприємства "Чернівціагроліс", 
враховуючи невизначеність джерел фінансування даного підприємства, 
відсутність порядку взаємовідносин між комунальним підприємством та 
державними лісогосподарськими підприємствами АПК області, наявність 
різних форм власності у існуючих державних лісгоспів, відсутність рішення 
Кабінету Міністрів України про передачу державних лісгоспів та передачу 
земель і лісового фонду з державної у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради: 
2.1. Змінити назву проекту рішення сесії обласної ради "Про створення 

обласного комунального підприємства "Чернівціагроліс" та викласти в 
наступній редакції: 

"Про передачу земель лісового фонду діючих державних 
спеціалізованих лісових господарств АПК в спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області". 

2.2. Виключити з проекту рішення сесії обласної ради "Про створення 
обласного комунального підприємства "Чернівціагроліс" пункт 1, 2, 3, 4, 5. 

2.3. Пункт 6 даного проекту рішення вважати пунктом 1. 
2.4. Пункт 2 даного проекту рішення викласти в наступній редакції: 
"Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо передачі земель 

лісового фонду та майна державних спеціалізованих лісових господарств 
АПК у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Чернівецької області". 

2.5. Пункт 3 даного проекту рішення викласти в наступній редакції: 
"Погодити прийняття земель лісового фонду та майна державних 

спеціалізованих лісових господарств АПК у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області у встановленому 
законодавством порядку". 

2.6. Пункт 7 даного проекту рішення вважати пунктом 4. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 60/2 
 
 

Про розгляд листа Департаменту 
агропромислового розвитку обласної 
державної адміністрації від 
11.12.2014 №03-1/2-1893 «Про 
надання погодження» щодо 
перерозподілу в межах загального 
обсягу бюджетних призначень за 
спеціальним фондом обласного 
бюджету 
 

Розглянувши лист Департаменту агропромислового розвитку 
Чернівецької обласної державної адміністрації від 11.12.2014 № 03-1/2-1893 
«Про надання погодження» щодо перерозподілу в межах загального обсягу 
бюджетних призначень за спеціальним фондом обласного бюджету, 
розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 09.12.2014 
№751-р «Про відшкодування витрат за виконані роботи із землеустрою та 
охорони і раціонального використання земель» заслухавши та обговоривши 
інформацію Сандуляка В.Д. – в.о. директора Департаменту 
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Пушко-
Цибуляк Є.М. – директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити перерозподіл бюджетних асигнувань у межах 

загального обсягу бюджетних призначень передбачених в обласному 
бюджеті на 2014 рік згідно з розпорядженням облдержадміністрації від 
09.12.2014 №751-р «Про відшкодування витрат за виконані роботи із 
землеустрою та охорони і раціонального використання земель». 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/3 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про виділення коштів сім'ї 
загиблого Вербицького О. Р.»  

 
 
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 

20.11.2014 №01.39/18-1961, заслухавши та обговоривши інформацію  
Півня Ю.Й. – заступника директора Департаменту соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації та Пушко-Цибуляк Є. М. – 
директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виділення 

коштів сім'ї загиблого Вербицького О.Р.» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/4 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про виділення коштів сестрі 
загиблого Лейби П. Р. Тикуцькій В. Р.» 

 
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 

24.11.2014 №01.13/18-1982, заслухавши та обговоривши інформацію  
Півня Ю.Й. – заступника директора Департаменту соціального захисту 
населення обласної державної адміністрації та Пушко-Цибуляк Є. М. – 
директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виділення 

коштів сестрі загиблого Лейби П. Р. Тикуцькій В. Р» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради 

3. Викласти назву проекту рішення в новій редакції «Про виділення 
коштів єдиній спадкоємниці, а саме сестрі загиблого Лейби П. Р.  
Тикуцькій В. Р». 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 60/5  
 

  
Про розгляд листа Департаменту 
фінансів обласної державної 
адміністрації від 30.07.2014 №04-
21/11/471 «Про результати 
розгляду висновку постійної 
комісії з питань економіки, 
бюджету та інвестицій від 
03.06.2014 №51/16» 
 

Розглянувши лист Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації від 30.07.2014 №04-21/11/471 «Про результати розгляду 
висновку постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій від 
03.06.2014 №51/16» заслухавши та обговоривши інформацію Півня Ю.Й. – 
заступника директора Департаменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації, Андрієць О. А. - директора Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації, Потурнака Б.М. – заступника 
директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, 
Пушко-Цибуляк Є.М. – директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Департаментам та Управлінням обласної державної 

адміністрації, які мають у підпорядкуванні установи, які здійснюють 
моніторинг, аудит та господарське обслуговування провести порівняльний 
аналіз функцій: 



2.1. вивчити доцільність їх подальшого існування відповідно до діючих 
нормативно-правових актів та функцій, які ними виконуються; 

2.2. на наступному засіданні постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестиції доповісти про приведення штатної 
чисельності цих бюджетних установ у відповідність до чинного 
законодавства; 

2.3. структуру та штатні розписи цих установ подати голові обласної 
ради після їх погодження у Департаменті фінансів обласної державної 
адміністрації та постійною комісією обласної ради з питань економіки, 
бюджету та інвестиції. 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/6  

 
 

Про розгляд порядку надходження та 
використання коштів, отриманих від 
суб’єктів господарювання за 
видалену гравійно-піщану суміш на 
спеціальний рахунок Дністровсько-
Прутського басейнового управління 
водних ресурсів 
 

Заслухавши начальника Дністровсько-Прутського басейнового 
управління водних ресурсів Дзюби Я. В. про порядок надходження та 
використання коштів, отриманих від суб’єктів господарювання за видалену 
гравійно-піщану суміш на спеціальний рахунок Дністровсько-Прутського 
басейнового управління водних ресурсів, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.     Настійливо клопотати на черговій колегії обласної державної 

адміністрації розглянути зміни до порядку надходження та використання 
коштів, отриманих від суб’єктів господарювання за видалену гравійно-
піщану суміш згідно з прийнятими рекомендаціями  на засіданні постійної 
комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.  

3. Після погодження колегією обласної державної адміністрації 
представити порядок надходження та використання коштів, отриманих від 
суб’єктів господарювання за видалену гравійно-піщану суміш на ознайомлення 
постійній комісії обласної ради з питань економіки, бюджету та інвестиції.  
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/7 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про виконання комплексної 
Програми розвитку 
інформаційної та видавничої 
галузей Чернівецької області 
на 2011-2015 роки за 2013 рік» 

 
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 

07.10.2014 №01.37/18-1716, заслухавши та обговоривши інформацію 
заступника начальника управління суспільних комунікацій обласної 
державної адміністрації – Раєвського Д.О. про розгляд проекту рішення «Про 
виконання комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої 
галузей Чернівецької області на 2011-2015 роки за 2013 рік», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 

виконання комплексної Програми розвитку інформаційної та видавничої 
галузей Чернівецької області на 2011-2015 роки за 2013 рік» та 
рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

16 грудня 2014 р. 
 

м. Чернівці 
ВИСНОВОК № 60/8 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про виконання у 2013 році 
Регіональної програми відзначення 
державних, регіональних та 
професійних свят, ювілейних, 
пам’ятних та знаменних дат, 
заохочення за заслуги перед 
Чернівецькою областю, здійснення 
представницьких та інших заходів на 
2011-2015 роки» 

 
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 

13.11.2014 №01.49/18-1929, заслухавши та обговоривши інформацію 
заступника начальника управління суспільних комунікацій обласної 
державної адміністрації – Раєвського Д.О. про розгляд проекту рішення «Про 
виконання у 2013 році Регіональної програми відзначення державних, 
регіональних та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, 
заохочення за заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення 
представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 

виконання у 2013 році Регіональної програми відзначення державних, 
регіональних та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних дат, 
заохочення за заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення 
представницьких та інших заходів на 2011-2015 роки» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при 
формуванні обласного бюджету на 2015 рік у додатку № 9 «Фінансування 
місцевих програм з обласного бюджету на 2015 рік» визначити головним 



розпорядником коштів обласну раду по Регіональній програмі «Відзначення 
державних, регіональних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та 
заслуги перед Чернівецькою областю, здійснення представницьких та інших 
заходів на 2011-2015 роки». 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/9 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до Переліку 
природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного 
фонду охорони навколишнього 
природного середовища в 2014 
році за рахунок залишку 
коштів станом на 01.01.2014»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Когутяка Я. М. – директора 

Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації, постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища в 2014 році за 
рахунок залишку коштів станом на 01.01.2014» та рекомендувати внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 60/10 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін та доповнень до 
Переліку природоохоронних заходів 
для фінансування з обласного фонду 
охорони навколишнього природного 
середовища в 2014 році»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Когутяка Я. М. – директора 

Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації, постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін та доповнень до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2014 
році» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/11 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін та доповнень до 
Комплексної програми з охорони 
довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів 
«Екологія» у Чернівецькій області на 
2011-2015 роки» (нова редакція) 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Когутяка Я. М. – директора 

Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації, постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.    Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін та доповнень до Комплексної програми з охорони довкілля та 
раціонального використання природних ресурсів «Екологія» у Чернівецькій 
області на 2011-2015 роки» (нова редакція) та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

3. До чергового пленарного засідання сесії обласної ради 
Департаменту екології та туризму обласної державної адміністрації 
звернутись до Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної 
державної адміністрації з питання надання останнім експертного висновку 
щодо порушеного питання. 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

16 грудня 2014 р. 
 

м. Чернівці 
ВИСНОВОК № 60/12 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про хід виконання Регіональної 
програми розвитку фізичної культури 
і спорту на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням ХІV сесії VІ 
скликання Чернівецької обласної ради 
від 14.03.2013 №5-14/13 за 2013 рік» 

 
Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 

06.11.2014 №01.38/18-1882, заслухавши та обговоривши інформацію 
начальника управління молоді та спорту обласної державної адміністрації – 
Вітовського Б. І., директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації - Пушко-Цибуляк Є. М. про розгляд проекту рішення «Про хід 
виконання Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням ХІV сесії VІ скликання Чернівецької 
обласної ради від 14.03.2013 №5-14/13 за 2013 рік», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про хід 

виконання Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням ХІV сесії VІ скликання Чернівецької 
обласної ради від 14.03.2013 №5-14/13 за 2013 рік» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

16 грудня 2014 р. 
 

м. Чернівці 
ВИСНОВОК № 60/13 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до рішення 14-ї 
сесії Чернівецької обласної ради VІ 
скликання від 14.03.2013 №5-14/13 
«Про затвердження Регіональної 
програми розвитку фізичної культури 
і спорту на 2013-2017 роки»» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

молоді та спорту обласної державної адміністрації – Вітовського Б.І., 
директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - Пушко-
Цибуляк Є.М. про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013 №5-14/13 
«Про затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і 
спорту на 2013-2017 роки»», враховуючи висновок постійної комісії з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 20.11.2014 №4/38, 
постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 
14.03.2013 №5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки»» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

16 грудня 2014 р. 
 

м. Чернівці 
ВИСНОВОК № 60/14 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про хід виконання комплексної 
Програми реалізації державної політики з 
питань сім’ї, дітей та молоді, 
оздоровлення та відпочинку, протидії 
торгівлі людьми та забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок та чоловіків у 
Чернівецькій області на 2013-2015 роки» 
затвердженої рішенням ХІV сесії обласної 
ради VІ скликання від 14.03.2013 №6-
14/13 за 2013 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 

молоді та спорту обласної державної адміністрації – Вітовського Б.І., 
директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - Пушко-
Цибуляк Є.М. про розгляд проекту рішення «Про хід виконання комплексної 
Програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, 
оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій області на 2013-
2015 роки», затвердженої рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 
14.03.2013 №6-14/13 за 2013 рік», враховуючи висновок постійної комісії з 
питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 20.11.2014 
№5/38, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Звернутись до голови обласної ради з пропозицією створення 

комісії з числа депутатів обласної ради, представників постійних комісій 
обласної ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної 
політики та з питань економіки, бюджету та інвестиції, постійної комісії 
обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної 



власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області, Управління молоді 
та спорту обласної державної адміністрації, Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації, Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації, Управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності обласної ради для опрацювання 
питання доцільності функціонування комунальних обласних позашкільних 
оздоровчих закладів «Перлина гір», «Буковинка», «Лунка» як окремих 
структур, які знаходяться на території Чернівецької області. 

3. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про хід 
виконання комплексної Програми реалізації державної політики з питань 
сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми 
та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій 
області на 2013-2015 роки», затвердженої рішенням ХІV сесії обласної ради 
VІ скликання від 14.03.2013 № 6-14/13 за 2013 рік та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

16 грудня 2014 р. 
 

м. Чернівці 
ВИСНОВОК № 60/15 

 

Про розгляд проекту рішення 
Про внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VІ скликання від 
14.03.2013 №6-14/13 «Про затвердження 
комплексної Програми реалізації державної 
політики з питань сім’ї, дітей та молоді, 
оздоровлення та відпочинку, протидії 
торгівлі людьми та забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок та чоловіків у 
Чернівецькій області на 2013-2015 роки» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління молоді 

та спорту обласної державної адміністрації – Вітовського Б.І., директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - Пушко-Цибуляк Є.М. 
про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення 14-ї сесії 
Чернівецької обласної ради VІ скликання від 14.03.2013 №6-14/13 «Про 
затвердження комплексної Програми реалізації державної політики з питань 
сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, протидії торгівлі людьми та 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у Чернівецькій 
області на 2013-2015 роки», враховуючи висновок постійної комісії з питань 
освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики від 20.11.2014 №6/38, 
постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 
1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІ скликання від 
14.03.2013 №6-14/13 «Про затвердження комплексної Програми реалізації 
державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, оздоровлення та відпочинку, 
протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків у Чернівецькій області на 2013-2015 роки» та рекомендувати внести 
його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 60/16 
 

Про розгляд листа Управління молоді та 
спорту обласної державної адміністрації 
від 22.10.2014 №01-01/319 «Про можливість 
передачі з Державного бюджету України до 
місцевого бюджету коштів, що 
спрямовуються на фінансову підтримку 
обласних осередків всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств» 
 

Розглянувши лист Управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації від 22.10.2014 №01-01/319 «Про можливість передачі з 
Державного бюджету України до місцевого бюджету коштів, що 
спрямовуються на фінансову підтримку обласних осередків всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств» заслухавши та обговоривши 
інформацію начальника Управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації – Вітовського Б.І., директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації - Пушко-Цибуляк Є. М., постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. В рамках проведення децентралізації фінансів та розширення 

повноважень місцевих органів влади у 2015 року пропонується передати з 
Державного бюджету України до місцевих бюджетів видатки на фізичну 
культуру і спорт, а саме видатки на фінансову підтримку місцевих осередків 
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств. 

3. При умові централізованого надходження  коштів з державного 
бюджету України до місцевого бюджету, які передбачені на фінансову 
підтримку обласних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних 
товариств, передати їх на утримання обласних фізкультурно-спортивних 
товариств. 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 60/17 
 
 

Про розгляд листа асоціації «Техноспорт» 
від 02.12.2014 №99 «Про пропозиції щодо 
включення до Стратегії регіонального 
розвитку в Чернівецькій області на період 
до 2020 року Цільової програми по 
розвитку спортивно-технічних видів 
спорту» 
 

Розглянувши лист асоціації «Техноспорт» від 02.12.2014 №99 «Про 
пропозиції щодо включення до Стратегії регіонального розвитку в 
Чернівецькій області на період до 2020 року Цільової програми по розвитку 
спортивно-технічних видів спорту» заслухавши та обговоривши інформацію 
начальника Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації – 
Вітовського Б.І., директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації - Пушко-Цибуляк Є. М., постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації 

опрацювати пропозиції асоціації «Техноспорт» та звернутись до 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної 
адміністрації про включення Цільової програми розвитку спортивно-
технічних видів спорту до Стратегії регіонального розвитку в Чернівецькій 
області на період до 2020 року. 

 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 60/18 
 
 

Про розгляд листа федерації 
футболу України від 16.09.2014 
«Про розробку Програми 
розвитку футболу» 
 

Розглянувши лист федерації футболу України від 16.09.2014 «Про 
розробку Програми розвитку футболу» заслухавши та обговоривши 
інформацію начальника Управління молоді та спорту обласної державної 
адміністрації – Вітовського Б.І., директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації - Пушко-Цибуляк Є. М., постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити Управлінню молоді та спорту обласної державної 

адміністрації: 
1) спільно з обласною Федерацією футболу в контексті діючої 

програми розвитку футболу в Україні розробити регіональну програму 
розвитку футболу в Чернівецькій області;  

2) представити на розгляд постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, бюджету та інвестиції. 

 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/19 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про затвердження Регіональної 
програми профілактики, діагностики 
та лікування вірусного гепатиту у 
2014-2016 роках»  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

охорони здоров’я обласної державної адміністрації – Андрієць О.А., 
директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - Пушко-
Цибуляк Є.М., постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.    Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 

затвердження Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування 
вірусного гепатиту у 2014-2016 роках» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
 16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/20 

 
 

Про розгляд листа Департаменту 
охорони здоров’я від 24.10.2014 
№01.2/993 «Про збільшення видатків 
на 2015 рік на медикаментозне 
забезпечення закладів охорони 
здоров’я»  

  
 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

охорони здоров’я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. від 
24.10.2014.»01.2/993, директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації - Пушко-Цибуляк Є. М., постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доручити голові Чернівецької обласної ради звернутись до 

голови Чернівецької міської ради при формуванні бюджету на 2015 рік 
врахувати потребу збільшення видатків на медикаментозне забезпечення 
закладів охорони здоров’я. 

3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації сприяти 
у додатковому збільшені видатків на 2015 рік на медикаментозне 
забезпечення закладів охорони здоров’я, збільшивши доведені планові 
показники Міністерством фінансів України на утримання галузі охорони 
здоров’я. 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
 16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/21 

 
 

Про розгляд листа Департаменту 
охорони здоров’я від 11.11.2014 
№01.2/1176 «Про передбачення 
асигнувань у 2015 році на придбання 
ангіографічного обладнання для 
оснащення (до оснащення) 
кардіологічного центру» 

  
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

охорони здоров’я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. від 
11.11.2014. №01.2/1176, директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації - Пушко-Цибуляк Є. М., постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Звернутись депутатам обласної ради до Народних депутатів 

України про забезпечення лікувальних закладів Чернівецької області 
ангіографічним обладнанням за рахунок коштів Державного бюджету. 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Чернівецької обласної ради  

до Народних депутатів України 
 
Захворювальність та смертність від інфаркту міокарда  є важливою 

соціально-економічною проблемою в Україні та в Чернівецькій області 
зокрема. У 2013 році в області зареєстровано 847 хворих з гострим інфарктом 
міокарда (2012р. – 640 осіб). 

Згідно з вимогами затверджених протоколів медичної допомоги хворим 
із гострими коронарними синдромами необхідно проводити сучасні методи 
лікування, які передбачають тромболітичну терапію з наступним 
проведенням ангіографії та стентування судин. 

Однак впровадження цих методів лікування та визначення потреби в 
оперативних втручаннях передбачає наявність агіографічного обладнання. 
Чернівецька область єдина в Україні, в якій зазначене обладнання відсутнє в 
державних лікувальних закладах. 

Проведені розрахунки свідчать, що орієнтовна кількість втручань може 
складати 300-400 пацієнтів на рік при хронічній ішемічній хворобі серця та 
100 стентувань у осіб з інфарктом міокарда. 

Внаслідок обмеженого фінансування галузі просимо розглянути 
можливість придбання ангіографічного обладнання за рахунок коштів 
державного бюджету або інших джерел фінансування. 
 
 
 
 
Голова обласної ради            М.І.Гайничеру 
 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

 
ВИСНОВОК № 60/22 

 
Про розгляд листа Департаменту 
охорони здоров’я та цивільного захисту 
населення обласної державної 
адміністрації «Про перерозподіл 
бюджетних асигнувань обласного 
бюджету на 2014 рік» 

 
Розглянувши лист від 04.12.2014 №01.2/2934, та розпорядження 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 01.12.2014 №733-р «Про 
перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік» 
заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації – Андрієць О. А., директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації –  
Пушко-Цибуляк Є. М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити наступні зміни затверджені розпорядженням Чернівецької 

обласної державної адміністрації від 01.12.2014 №733-р «Про перерозподіл 
бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік», а саме: зменшити 
асигнування на централізоване придбання виробів медичного призначення по 
КФКВ 081002 „Інші заходи по охороні здоров’я” Департамент охорони 
здоров’я та цивільного захисту населення за КЕКВ 2220 „Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали” у сумі 180908,00 грн. та збільшити на 
медикаментозне забезпечення (наркотичні та психотропні препарати, 
медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги, дезінфекційні 
розчинів) по КФКВ 080101 „Лікарні” за КЕКВ 2220 „Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали” обласної комунальної установи „Чернівецька 
обласна клінічна лікарня” на суму 47333,00 грн. та обласної комунальної 
установи „Лікарня швидкої медичної допомоги” – 111575,0 грн.; по КФКВ 
080201 „Спеціалізовані лікарні” за КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім 
комунальних)” комунальна медична установа „Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний диспансер” на суму 17000,00 грн. та по КФКВ 



081002 „Інші заходи по охороні здоров’я” за КЕКВ 2210 „Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар” комунальна медична установа „Обласне 
бюро судово-медичної експертизи” – 5000,00 грн.  
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 60/23 
 
 
Про розгляд листа обласної комунальної 
установи «Лікарні швидкої медичної 
допомоги» «Про перерозподіл бюджетних 
асигнувань обласного бюджету на 2014 рік» 
 

Розглянувши лист обласної комунальної установи «Лікарні швидкої 
медичної допомоги» від 09.12.2014 №1886 «Про перерозподіл бюджетних 
асигнувань», заслухавши та обговоривши інформацію Пушко-Цибуляк Є. М. 
– директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, 
Андрієць О. А. - директора Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 60/24 
 
 
Про розгляд листа обласної комунальної 
установи «Лікарні швидкої медичної 
допомоги» від 03.07.2014 №916 «Про виділення 
коштів на наладку ліфтів та ремонт шахт» 
 

Розглянувши лист обласної комунальної установи «Лікарні швидкої 
медичної допомоги» від 03.07.2014 №916 «Про виділення коштів на наладку 
ліфтів та ремонт шахт», заслухавши та обговоривши інформацію  
Андрієць О. А. - директора Департаменту охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації, Пушко-Цибуляк Є.М. – директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 60/25 
 
Про розгляд листа обласної комунальної 
установи «Лікарні швидкої медичної допомоги 
від 07.11.2014 №1640 «Про виділення коштів на 
ремонт даху» 
 

Розглянувши лист обласної комунальної установи «Лікарні швидкої 
медичної допомоги» від 07.11.2014 №1640 «Про виділення коштів на ремонт 
даху», заслухавши та обговоривши інформацію Андрієць О. А. - директора 
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Пушко-
Цибуляк Є.М. – директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1.       Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Джерелом фінансування на виконання робіт по ремонту даху в 

обласній комунальній установі «Лікарні швидкої медичної допомоги», 
визначити кошти, які надходять в обласну комунальну установу «Центр 
комунального майна» за оренду майна спільної власності територіальних 
громад.  

3. Погодити обласному комунальному підприємству «Центру 
комунального майна» проведення видатків у сумі 150,0 тис.грн. на ремонт 
даху в обласній комунальній установі «Лікарні швидкої медичної допомоги». 

 
 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 60/26 
 
 
Про розгляд листа Всеукраїнської 
громадської організації «За здорове 
суспільство» від 14.11.2014 №39 «Про 
збільшення витрат обласного бюджету 
2014 та 2015 років на придбання 
імуносупресантів» 
 

Розглянувши лист Всеукраїнської громадської організації «За здорове 
суспільство» від 14.11.2014 №39 «Про збільшення витрат обласного бюджету 
2014 та 2015 років на придбання імуносупресантів», заслухавши та 
обговоривши інформацію Андрієць О. А. - директора Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації, Пушко-Цибуляк Є.М. – директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.    Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації розробити проект Програми на 2015-2018 роки для придбання 
імуносупресантів. 

 
 
 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
звернутись до районних рад з проханням сприяти у вирішенні 
питання щодо термінового забезпечення пацієнтів 
імуносупресантами за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 60/27 
 
 
Про розгляд листа обласної комунальної 
установи «Чернівецької обласної клінічної 
лікарні» від 02.06.2014 №751 «Щодо 
фінансування першочергових робіт», для 
проведення протипожежних заходів, 
підготовки лікарні до осінньо-зимового 
періоду 2014-2015 роки» 
 

Розглянувши лист обласної комунальної установи «Чернівецької 
обласної клінічної лікарні» від 02.06.2014 №751 «Щодо фінансування 
першочергових робіт», для проведення протипожежних заходів, підготовки 
лікарні до осінньо-зимового періоду 2014-2015 роки», заслухавши та 
обговоривши інформацію Андрієць О. А. - директора Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації, Пушко-Цибуляк Є.М. – директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати головному лікарю обласної комунальної установи 

«Чернівецької обласної клінічної лікарні» - Грушку О.І. вивчити питання 
технічної вартості обладнання  

 
 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/28 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про Обласну цільову 
програму «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду – ІІІ» 
на 2015-2018 роки» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника голови 

обласної ради Курка Я. С., директора Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі обласної державної адміністрації Біденка В. О. та директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації  
Пушко-Цибуляк Є. М. про розгляд проекту рішення «Про Обласну цільову 
програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на 2015-2018 
роки», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про Обласну 

цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» на 
2015-2018 роки» та рекомендувати внести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

3. Після прийняття черговою сесією обласної ради програми «Про 
Обласну цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – 
ІІІ» на 2015-2018 роки», при необхідності доопрацювати дану програму 
згідно з висновком Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
та надати на розгляд постійної комісії з питань економіки, бюджету та 
інвестицій обласної ради та повторно надати на розгляд чергової сесії 
обласної ради.  
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/29 

 
 

Про розгляд листа 
громадської організації 
«Товариство науковців та 
інтелектуальної молоді» 

 
Розглянувши лист громадської організації «Товариство науковців та 

інтелектуальної молоді», заслухавши та обговоривши інформацію першого 
заступника голови обласної ради Курка Я. С., директора Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації  
Біденка В. О. та директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Пушко-Цибуляк Є. М., постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.  Підтримати участь членів громадської організації «Товариство 

науковців та інтелектуальної молоді» у розробці проекту Стратегії розвитку  
Чернівецької області на період до 2020 року спільно з Департаментом 
економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. 

3. Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної 
державної адміністрації організувати та заслухати доповідь щодо внесених  
пропозицій та розробок членами громадської організації «Товариство 
науковців та інтелектуальної молоді».   

 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/30 

 
 

Про розгляд листа 
Багнянської сільської ради 
№358 «Про включення в 
соціально-економічний 
розвиток області на 2015 рік 
школу-сад І-ІІІ ступеня в 
с.Багна Вижницького району» 

 
Розглянувши лист Багнянської сільської ради №358 «Про включення в 

соціально-економічний розвиток області на 2015 рік школу-сад І-ІІІ ступеня 
в с.Багна Вижницького району», заслухавши та обговоривши інформацію 
голови постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій – 
Березовського М.М., директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації - Пушко-Цибуляк Є. М., постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.     Направити лист Багнянської сільської ради №358 Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації для 
включення в соціально-економічний розвиток області на 2015 рік школу-сад 
І-ІІІ ступення в с.Багна Вижницького району Чернівецької області та 
розпочати будівництво школи-сад в першому кварталі 2015 року. 

 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/31 

 
 

Про розгляд листа 
Сторожинецького 
сільськогосподарського 
кооперативу «Колос» від 
17.09.2014 №203 «Щодо 
виділення коштів на 
реконструкцію солдатської 
їдальні під дошкільний 
навчальний заклад» 

 
Розглянувши лист Сторожинецького сільськогосподарського 

кооперативу «Колос» від 17.09.2014 №203 «Щодо виділення коштів на 
реконструкцію солдатської їдальні під дошкільний навчальний заклад», 
заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії з питань 
економіки, бюджету та інвестицій – Березовського М.М., директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - Пушко- 
Цибуляк Є. М., постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рішенням ХХVІІІ сесії VІ скликання  від 26.09.2014 №108-28/14 

«Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» виділено кошти для 
реконструкції солдатської їдальні під дошкільний навчальний заклад, що по 
вул. Гвардійській,15 в м.Сторожинець в сумі 300,0 тис.грн. 

3. Рішенням ХХІХ сесії VІ скликання від 20.11.2014 №148-29-14 
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» виділено кошти для 
реконструкції солдатської їдальні під дошкільний навчальний заклад, що по 
вул. Гвардійській,15 в м.Сторожинець в сумі 600,0 тис.грн. 

 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/32 

 
 

Про розгляд листа 
комунального підприємства 
«Міжнародний аеропорт 
Чернівці» від 20.10.2014 №01-
08/561 «Про звільнення 
аеропорту від сплати податку 
на землю на 2015 рік» 

 
Розглянувши лист комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт Чернівці» від 20.10.2014 №01-08/561 «Про звільнення аеропорту від 
сплати податку на землю на 2015 рік», заслухавши та обговоривши 
інформацію голови постійної комісії з питань економіки, бюджету та 
інвестицій – Березовського М.М., директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації - Пушко-Цибуляк Є. М., постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-

VI плата за землю справляється до Державного бюджету України (ст.9 
Податкового кодексу).  
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
  

ВИСНОВОК № 60/33 
 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про виконання обласного бюджету 
за 9 місяців2014 року»   

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту- 
фінансів обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М., про 
виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про виконання 

обласного бюджету за 9 місяців 2014 року» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/34 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік» 
(в новій редакції) 

 
 

Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 
15.12.2014 №01.19/18-2114, заслухавши та обговоривши інформацію 
директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації – Пушко-
Цибуляк Є.М., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

26.11.2014 №1162-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, для спрямування 
місцевим бюджетам на оплату праці», згідно з яким обласному бюджету 
Чернівецької області зменшується обсяг субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 
на 4754,4 тис.грн., погодити скорочення дохідної і видаткової частини 
обласного бюджету на вказану суму у зв’язку з чим внести відповідні зміни 
до проекту рішення «Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» 
та додатків до нього. 

3. У зв’язку із прийняттям розпорядження облдержадміністрації від 
10.12.2014 №755-р «Про внесення змін до Переліку об’єктів, фінансування 
яких передбачається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 



бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій по Чернівецькій області у 2014 році» згідно з яким до 
переліку об’єктів, що фінансуватимуться за рахунок вказаної субвенції, 
включено 7 об’єктів освіти, погодити зменшення нерозподіленого залишку 
зазначеної субвенції на 1867,191 тис.грн. і збільшення на аналогічну суму 
видатків Департаменту освіти і науки облдержадміністрації для здійснення 
заходів з енергозбереження, внести відповідні зміни до проекту рішення 
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік» та додатків до нього. 

4. Погодити наступні зміни: 
1) Зменшити по Департаменту охорони здоров’я та цивільного 

захисту населення облдержадміністрації асигнування по загальному фонду 
на 330,1 тис.грн. та одночасно на аналогічну суму збільшити асигнування по 
спеціальному фонду для придбання медичного обладнання для обласної 
комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» і медичного 
обладнання та побутової техніки для обласної комунальної установи 
«Чернівецький обласний центр служби крові». 

2) Зменшити по Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації асигнування по загальному фонду на 35 тис.грн. та 
одночасно на аналогічну суму збільшити асигнування по спеціальному 
фонду для проведення робіт по підключенню до міської мережі 
водопостачання в Чернівецькому геріатричному пансіонаті. 

5. Погодитися із запропонованим проектом рішення «Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2014 рік» з урахуванням вищезазначених змін 
(в новій редакції) та рекомендувати винести його на розгляд чергової сесії 
обласної ради. 

 
 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/35 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2015 рік» 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
Березовського М.М., про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 
року, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про план роботи 

Чернівецької обласної ради на 2015 рік» та рекомендувати внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 

 
 

Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 

16 грудня 2014 р. 
 

м. Чернівці 
ВИСНОВОК № 60/36 

 
 

Про розгляд проекту рішення 
«Про внесення змін і доповнень до 
Комплексної програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа у 
Чернівецькій області на 2013-2015 
роки затвердженої рішенням 13-ї сесії 
обласної ради VІ скликання від 
16.11.2012 №157-13/12» 

 
Розглянувши лист депутата обласної ради VІ скликання Бурдейного 

Юрія Івановича, заслухавши та обговоривши інформацію директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації - Пушко- 
Цибуляк Є. М. про розгляд проекту рішення «Про внесення змін і доповнень 
до Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій 
області на 2013-2015 роки затвердженої рішенням 13-ї сесії обласної ради VІ 
скликання від 16.11.2012 №157-13/12», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про внесення 

змін і доповнень до Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 
Чернівецькій області на 2013-2015 роки затвердженої рішенням 13-ї сесії 
обласної ради VІ скликання від 16.11.2012 №157-13/12» та рекомендувати 
внести його на розгляд чергової сесії обласної ради. 

3. Доручити Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту обласної 
державної адміністрації забезпечити внесення на розгляд чергової сесії 
обласної ради вищезазначеного проекту рішення відповідно до вимог 



Регламенту обласної ради разом з висновками Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації та Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації. 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань економіки,  

бюджету та інвестицій 
 
 16 грудня 2014 р. 

 
м. Чернівці 

  
ВИСНОВОК № 60/37 

 
 

Про розгляд звернення Громадської 
організації «Патріотична громада 
Буковини» від 05.08.2014 №3  

  
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Березовського М.М., директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації - Пушко-Цибуляк Є. М. від 05.08.2014 №3 «Щодо включення 
до порядку денного сесії обласної ради «Звернення до голови Національного 
банку України про відкликання ліцензії на діяльність на території 
Чернівецької області комерційних банків «Сбербанк Росії» та «Руский 
стандарт»», постійна комісія  
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Направити Звернення від 05.08.2014 №3 громадської організації 

«Патріотична громада Буковини» на розгляд та відповідне реагування 
постійним комісіям обласної ради з правових питань та міжнаціональних 
відносин, та з питань регламенту, депутатської діяльності та етики. 
 
 
 
Голова постійної комісії М. Березовський 
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	Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації від 11.11.2014 №01.2/1176 «Про передбачення асигнувань у 2015 році на придбання ангіографічного обладнання для оснащення (до оснащення) кардіологічного центру».
	22 . Слухали:
	Про розгляд листа Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації від 04.12.2014 №01.2/2934 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2014 рік», для придбання виробів медичного призначен...
	23.Слухали:
	Про розгляд листа обласної комунальної установи «Лікарні швидкої медичної допомоги» від 09.12.2014 №1886 «Про перерозподіл асигнувань», за рахунок зменшення кошторисних призначень по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання».
	Інформував: Андрієць Оксана Анатоліївна –  директор Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації.          Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
	24. Слухали:
	Про розгляд листа обласної комунальної установи «Лікарні швидкої медичної допомоги» від 03.07.2014 №916 «Про виділення коштів на наладку ліфтів та ремонт шахт».
	25. Слухали:
	Про розгляд листа обласної комунальної установи «Лікарні швидкої медичної допомоги» від 07.11.2014 №1640 «Про виділення коштів на ремонт даху».
	Інформував: Андрієць Оксана Анатоліївна – директор Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
	Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
	26. Слухали:
	Про розгляд листа Всеукраїнської громадської організації «За здорове суспільство» від 14.11.2014 №39 «Про збільшення витрат обласного бюджету 2014 та 2015 років на придбання імуносупресантів».
	27. Слухали:
	Про розгляд листа обласної комунальної установи «Чернівецької обласної клінічної лікарні» від 02.06.2014 №751 «Щодо фінансування першочергових робіт», для проведення протипожежних заходів, підготовки лікарні до осінньо-зимового періоду 2014-2015 роки.
	28. Слухали:
	Про розгляд проекту рішення «Про Обласну цільову програму «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ» на 2015-2018 роки».
	29. Слухали:
	Про розгляд листа громадської організації «Товариство науковців та інтелектуальної молоді».
	Інформував: Біденко Віктор Олександрович – директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.
	Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
	30. Слухали:
	Про розгляд листа Багнянської сільської ради №358 «Про включення в соціально-економічний розвиток області на 2015 рік школу-сад І-ІІІ ступеня в с.Багна Вижницького району».
	Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
	Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
	31. Слухали:
	Про розгляд листа Сторожинецького сільськогосподарського кооперативу «Колос» від 17.09.2014 №203 «Щодо виділення коштів на реконструкцію солдатської їдальні під дошкільний навчальний заклад».
	Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
	Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
	32. Слухали:
	Про розгляд листа комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Чернівці» від 20.10.2014 №01-08/561 «Про звільнення аеропорту від сплати податку на землю на 2015 рік».
	Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
	33. Слухали:
	Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року.
	34. Слухали:
	Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік.
	Інформував: Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна – директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
	35. Слухали:
	Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік.
	Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
	36. Слухали:
	Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Чернівецькій області на 2013-2015 роки затвердженої рішенням 13-ї сесії обласної ради VІ скликання...
	Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
	37. Слухали:
	Про розгляд Звернення Громадської організації «Патріотична громада Буковини» від 05.08.2014 №3 «Щодо включення до порядку денного сесії обласної ради «Про звернення до голови Національного банку України про відкликання ліцензії на діяльність на терито...
	Інформував: Березовський Михайло Михайлович – голова постійної комісії з питань економіки, бюджету та інвестицій.
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